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Hodiaŭ, kara leganto, kiam fakte ni 

(t.e. La Tutplaneda Esperantistaro; plenĝo- 

je staras antaŭ la JUBILEO, antaŭ la grava 

evento de la plenumiĝo de la UNUA JARCENTO 

DE ESPERANTO; nu, hodiaŭ ankaŭ nia modesta 

HELECO, laŭ certe vi mem jam konstatis, a- 

tingas ĝojigan jubileon per sia duoncenta 

numero, kio signifas ke, malgraŭ sia modes- 

teco, nia HELECO disvolviĝas laŭ la natura 

evoluo de tiaj organoj kiajn eldonas la di- l 

versaj Esperanto -Asocioj, -Kluboj, -Grupoj, 

-k.c.-oj, k.c.-oj., kaj kvankam ofte (eble 

eĉ tro ofte!) oni estas devigata, pro tiu 

aŭ alia kaŭzo, nedece prokrastigi la apera- 

don de la koncerna numero, tamen ĝin (t.e. 

la modestan organon) ne timigas "la noktaj 

fantomoj, Nek batoj de 1'sorto, nek mokoj 

de l'homoj, Ĉar klara kaj rekta kaj tre di- 

finita" ĝi sekvas la vojon elektitan.

Do, per ĉi tiu iasense "jubilea numero" 

Ni atingas la nunjaran someron, kiam centoj 

da geesperantistoj sin pretigas por ĉeesto 

kaj partopreno en lokaj kaj naciaj E -Ren- 

kontiĝoj kaj -Kongresoj, dum tiuj plej bon- 

ŝancaj milope ariĝos en Pekino sub la Ŝildo 

. de la Universala Kongreso. ADONIS J

Enriq.ua
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Pri la 1® ASTURIA KONGRESO DE ESPERANTO, kies "Provizoran Programon" ni publiki- 

gis en la numero 49 (2) MARTO - APRILO/86, ni larĝe informos en la proksima numoro de 

HELECO, lau la raportoj kiujn prezentos al ni la gemembroj de nia Asocio kiuj tiun u- 

nuan Kongreson partoprenos.

= 0= 0 = 0= 0 = 0 = 0= 0 = 0 = 0= 0 = 0= 0 = 0= 0= 0 = 0= 0 = 0 =

Kontentigan novaĵon ni disponas el AvilĜs, kies Esperanto-Asocio "Antaŭen" entre- 

prenis tradukadon en Esperanton de la novelo "La Profeto", verkita de moŝto Fernando 

Moran, eks-Ministro de Aferoj Eksterlandaj, kiu montriĝas komplezita pro tiu traduka- 

do.

= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0= 0= 0 = 0 = 0 = 0= 0= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

El nia urbo mem ankaŭ kontentiga estas la fakto pri tio ke jam denove la Esperan-

ta Flago elstare flirtas en la ĉirkaŭstranda promenejo inter la diversnaciaj kaj regi- 

onaj flegoj, kiuj tiun promenejon ornamas dum la tuta somero.

= 0= 0 = 0= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0= 0 = 0 = 0= 0= 0 = 0= 0= 0 = 0 =

Kompreneble, ankaŭ mencienda estas Nia 46-a Hispana Kongreso de Esperanto okazon- 

ta en Viga, de la 15-a ĝis la 20-a de venonta Julio, kie Nia Asturia Esperanto-Asocio, 

laŭ Niaj kalkuloj kaj esperoj, estos digne reprezentata. Do, pri tiu ĉi 46-a Kongreso 

ankaŭ Ni esperas disponi oportunajn raportojn per kiuj Ni kapablu, siatempe, amplekse 

informi■Vin.

= 0 = 0 = 0= 0= 0 = 0= 0= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0= 0= 0= 0= 0 =

Mfa
• ^3
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linio estas tute nenecesa.

>n la
lametion en

linio de

(daŭrigo sur la paĝo 5)

en 
en

la 
la

antaŭ s-ro SEKVE 
antaŭ s-ro ESTIS

la citita paĝo 

kiu uzurpas la 
paĝo.
ne prezentiĝis

la finaĵo "n” en la

Agemaj membroj de nia taĉmento "VERDASTEIO” arestis dum la lastaj semaj- 
noj la lingvotero ristojn, kies lingvajn deliktojn kaj nomojn ni aperigas sube.

DISTRIKTO DE "HEROLDO IE ESPERANTO”, n-ro 6 (1745)

La t.n. TRIA kaj MONDO, kiuj kontraŭleĝe deĵoras kun
unua linio de la paĝo 1.

DISTRIKTO IE "BOLETIN", n-ro 268
La t.n. PAGO, multfoja rekulpiginto, kiu ankoraŭfoje

deviga finaĵo "n" en la 17® linio de la dua kolumno, paĝo
La t.n. ESPERANTISTARO, kiu

en la linio 10® de la paĝo 3.
ne alkuris
de la paĝo

deĵori inter s-roj IE kaj PRINCA en la 7® li-
4.

kies ĉeesto en la

La t.n. LIA, kiu 
nio de la dua kolumno

La t.n. SINJORO,
La t,n. POR, kiu uzurpas la lokon de s-ro PRO en la 26® linio de tiuj 

maj kolumno kaj paĝo.
La ensemblo NEESPERANTAJN SED SIMPATIAJN AL, kiu uzurpas la ro lon de la en 

semblo NEESPERANTISTOJN SIMPATIANTAJN KUN LA en la samaj kolumno kaj paĝo, li- 
nio 33®.

La t,n. TRANSDONO, kiu neleĝe paradas per la finaĵo "n” en la 6» linio de 
la unua kolumno de la paĝo 5«

La t.n. SIA, kiu uzurpas la oficon de s-ino LIA en la 10® linio de la ci- 
titaj kolumno kaj paĝo, kaj ripetas tiun fiagon en la 20» linio kaj ankaŭ en - 
la 19® linio de la unua kolumno de la paĝo 6.

La paron MULTAJ LIBROJ, kiu kontraŭleĝe deĵoras kun la finaĵo "n” en la - 
samaj kolumno kaj paĝo, 17» linio.

La t.n. ARTIKOLO, kiu agas same en la 27» linio de la samaj kolumno kaj -

La geedzojn ESPERANTLINGVA kaj TRADUKO, kiuj aŭdacas aperi en la 2® linio 
deviga finaĵo "n”<

de s-ro APERIGAS <

deĵori 
antaŭ s-ro KUNLABORIS en la 13® linio, nek 
samaj kolumno kaj paĝo

La t.n. ŜIA, kiu uzurpas la oficon de

3» linio

96 linio,nek
16» linio,er

s-ino SIA en la 19® 
kolumno kaj en la 8® linio de la 2» kolumno de la paĝo 7»

La t.n. NEKUTIME, kiu uzurpas la metion de sia parenco NEKUTIMA en la 
linio de la 2» kolumno de la sama paĝo.

La t.n. FORGESIGIS, kiu uzurpas la profesion de s-ro FORGESIS kaj tute 
necese devigas aron PRI deĵori kaj malpermesas, ke s-ro ENPOŜTIGI) kunportu la: 
finaĵon ”n".

La t.n. POR kaj KE, kiuj uzurpas la postenon de s-ro ĈAR en la 9® linio - 
de la 1® kolumno de la paĝo 8.
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Nia literaturo

UNUAJ PAŜOJ
(dva BABTO)•

Kompreneble, tiu ĉi sperto, dum preskaŭ unu jarcento devenigis lingvan riĉecon, kiu ne 

povus esti profitata de la samepokaj verkistoj, la aŭtentikaj kreintoj. Oni povas konsideri, 

sekve, la esperantan literaturon, kiel la plej junan de la mondo (tiel klasifikis ĝin C.C, 

GUGLIEIMINETTl), krom kelkaj sovetuniaj literaturoj, kiuj komencis manifestiĝi kiel tiaj , 

post la Oktobra Revolucio. Kiel diris D.B.GREGOR en sia artikolo "The Cultural Value of Es- 

peranto" en "Modem Languages", Decembro de 1965, la esperanta litaraturo komencis per la 

poezio kaj daŭris riĉiĝanta. Diversaj motivoj povas justigi tiun Si proceson. Unue estae la 

malferma kampo, kiun Esperanto povas prezenti al la fantazio. Tial, la esperantistaro enha- 

vas gravan procenton da personoj, kiuj estas provizitaj de poeta kapablo. Pli eble estas la 

neceso, kiun la poetoj sentas krei novajn vortojn per kiuj tegi la malnovajn pensojn,kiu e_s 

tas movinta la homojn, tre delonge, al la sento de la poezio. Due, la esperanta vortaro ne 

estas nur rimriĈa, sed ĝi oferas, krome, nekredeblan ago—kampon al kiu amas la vortojn ,’ al 

kiu ŝatas manipuli, krei kaj ordigi ilin per surprizega kaj plensignifa ordigado. La espe - 

rantaj vortoj ne estas malvarmaj simboloj, ili estas malplenaj de la implikaĵoj, kiuj kone 

tituas la missignifon de iaj vortoj; nek ĝia vivo estas nur la pala reflekto de ĝia deveno. 

Pro ĝia kunteksto kaj ĝia uzo, pro la speciala idiomfizionomio kaj la ideo pro kiu ĝi nas- 

kiĝis, ĝia vortaro fariĝis tiel alte ŝarĝata de sento, kiel iu ajn idiomo uzata en la nor- 

mala vivo kaj nutrata de literaturo.

Estis komprenebla iu amato rismo dum la unuaj tempoj tiel en la poezio kiel en la pro- 

zo. La produktado, krome, estis tre malrapidaj ĝi reduktigis al malmultaj dekduoj da verkoj. 

Pleje, estis centoj da ideuloj disigitaj tra la tuta Eŭropo, kiuj korespondadis inter ili, 

kaj malmulte pli. Kvankam en la "Fundamenta Krestomatio", kiu apartenas al 1903,, ape ras, apud 

novaj poemoj de IJSJZER LUDHIK ZAMENHOF, originalaj verkoj de novaj poetoj kiel DEVYATIN, IE 

GOBOV, KOMAN, LANCLET, SELSZNET, FELIX ZAMENHOF (frato de IBJZER LUWIK)j tiel nur en 1908 

oni komencis publikigi la unuajn poezilibretojn, timemaj kaj humilaj: "Verdaj fajrejoj" de 

la rusa ROMAN FRENKEL. En 1910 oni publikigis "Unuaj agordoj", de ELSKI kaj ESKA (pseŭdoni- 

moj de la polaj STANISLAV BRAUN kaj STANISLAV KAROLCZYK). Pli malfrue aperas la tri volu- 

mo j de la ĉefia STANISLAV SCHUI£OF: "Per 'espero al despero", "Kion la vivo alportas" kaj"Aŭ- 

tunaj floroj". En 1912, krome, oni publikigis aliajn librojn: "Petaloj" de la pola CZESLAV 

KOSLONSKI, "Versoj" de la rusa GUEORGUI DESHKIN kaj la literatura debuto de tiu, kiu estus 
grava figuro dum la sekvontaj jaroj» la svisa EDMOND PRIVAT (1889-1962), kiu akuŝis sian 

poezlibron "Tra 1'silento', konsiderata de la aktuala kritiko, kiel la plej grava libro el 

la esperanta literaturo da tiuj unuaj jaroj.

Ĉiel, dum la komencaj jaroj, estis en la traduko, kie manifestiĝis la plej bonaj talen- 

tuloj, kiel ANTONI GRABONSKI (1857-1959) kaj DEVYATIN (1862-1938). Kvankam ankaj originalaj 

poetoj estas kvazaŭ laboristoj de la idiomo, pro siaj tradukoj, tial oni valoras kaj konsi-

deras ilin. La pola GRABOtfSKI restas en la literatura esperanthistorio nur per sia traduka-

Tiu ĉi tradukaĵo montris, unua-foje,ĵo "Sinjoro Tadeo" de la eposa poeto ADAM MICKIEVICZ.
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la grandegajn eblojn de la idiomo kaj helpis multe al ĝia akcepto en la kleraj medioj, ĉar 

en ĝi la aŭtoro ellaboris grandakuraĝe kaj elpensemo la esperantmetrikon.

J. CARLOS CHAPULI MOTPA 
Navia 10.01.86

* La unua parto de ĉi tiu artikolo aperis en la numero 47 de "HELECO".

La t.n. KUNLABORO, kiu sin prezentis en la linioj 7* kaj 8® de la 1® kolumno de la pa- 

ĝo 10 paradante per la finaĵo "n" tute sennecese.

IE, kiu uzurpas la rolon de s-ino DA en la 9° linio de la samaj kolumno kaj pat.n.

t.n. ME (ENANTOJN, kiu uzurpas la ofioon de s-ro MECENATOJN en la 21® linio de la pa

t.n. VI, kiu uzurpas la ofioon de s-ro ILI

Ll/SI, kiuj ne alkuris al sia posteno 
la paĝo 18.

al ĉiuj po kvin batojn per la kvin pintoj de la verda stelo, sur iliajn
jn, la menciitaj arestitoj estis tuj liberigitaj.

en la antaŭlasta linio de la sama

t.n.La
29® linio ^e

Doninte

inter s-roj LITERATURO kaj RAJTOS

paĝo. 

en la

verto-

Esperburgo, en la 22® de Aprilo 1986 
LA ĈEFKOMISARO, 
Al. Zibjades

(daŭrigo de la paĝo 10)

preskaŭ unuvoĉe, bibliotekisto en tiu biblioteko. Li estis ankaŭ Direktoro de pluraj ĉiuse- 
majnaj gazetoj kaj revuoj.

En 1925 li publikigis en Madrido poezian libron titolitan "Rigardante la Supron" , kiu 
atingis tre favoran akcepton. En la sama jaro, li fondis ĉiusemajnan gazeton» "Grafika Avi- 
leso".

Ankoraŭ restas neeldonita verko» "La horo de la neebloj"..

M» Luiza Mendndez Diaz

^Lnonceto
Smrtidf>ano, aĉetu la verkojn de la kompetenta gramatikisto Luis Minri Espinalt, nome» 

"Perfekteco de la Esperantaj Verboj kaj Decidaj Argumentoj' 

"Tamen civili cita j kaj Neĝbulo",...............................................................

"Don Juan Tenorio"............................. ..............................................................

"Kompleta lernolibro de Regula Esperanto". ••••••.., 

"Esperanto por la jaroj 2000" ....................................... ....

. 170.- Ptoj

. 360.- "

. 780.- II

. 800.- II

.1800.- •'

2f$ da rabato ekde 2000 pesetoj. Por Hispanujo la prezoj inkluzivas la sendota s- 

tojnj por eksterlande, oni. aldonos la menciitajn sendokostojn» Pagoj per poŝtman- 

datoj, ĉu enlandaj aŭ internaciaj.

Mendoj kaj pagoj al» Luis Serrano Pdrez

Font Nova 32, 08202 SABADELL

( BARCELONA)
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La aŭroro kaj I ia verko (Elektita prozaro)

GASPARO MELKIORO DE HOVELJANOS
Post la falo de la registaro de Urquijo 

(pr. Urkifio) en 1799, kaj en la kadro de la 
ĝeneraligita persekutado al la Ilustrado kaj 
al la reformistoj, kiuj estis estintaj kori- 
feoj dum la etapo de Karlo la III®, Gasparo 
Melkioro de Hoveljanos estis arestita kaj ek- 
zilita al Majorko. En tiu insulo li estis u- 
nue internigita en la kartuzion de Vallden»- 
sa kaj poste en la faman fortikajon, kie li 
verkis siajn "Memoraĵojn de la kastelo de - 
Bellver (pr. Belver')". En la majorka ekzilo, 
fioveljanos verkis, inter aliajn verkadojn,u- 
nu "Teoripraktikan traktaton pri instruado", 
kaj tutcerte havis sufiĉan tempon por prime- 
diti sian agitpasintan ekzistadon. Estante 
filo de familio de nobelidoj kaj naskiĝinta 
en ĤiSono en 1744, Hoveljanos ricevis privi- 
legian edukadon. Li ekstudis en Oviedo (pr. 
Ovjedo) kaj poste li studis en Avilo kaj a- 
xingis tre altan gradon pri eklezikanonoj en 
la kolegio de Sankta Ildefonso de Alkalao en 
1765. Post du jaroj li estis nomumita juĝis- 
to supera de la krimo en Sevilo, kaj en tiu 
andaluzia urbo li unuafoje havis kontakton - 
kun la hispanaj reprezentantoj de la Ilustra 
do pere de la rondo de la intendanto davide. 
Tiu renkontiĝo definitive orientis liajn ak- 
tiveoojn justican (humanigado de la puneja 
reĝimo kaj forigado de la torturo), literata 
ran (pro lia korespondado kun la salamankaj

poetoj, precipe kun Melendez ValdĜs (pr. 
Valdas*) ekonomian (li studis la anglan por 
kapabli legi la anglajn ekonomikistojn kaj 
legis la hispanajn arbaristojn de la XVI® 
kaj XVII® jarcentoj) kaj ankaŭ artistan(pro 
lia amikeco al la pentristo, historiisto - 
kaj artkritikisto Johano Aŭgusteno Cdan Ber 
mŭdez (pr. Zsan’). Apartenas al tiu epoko - 
la dramo "La honesta deliktulo" (verkita en 
1773, kvankam ĝi ne aperis ĝis I787),influ- 
ita de la ideoj de Beccaria kaj de la fr^n- 
ca dramo. Dum la tridek sekvantaj jaroj,Ho- 
veljanos fariĝis unu el la ĉefaj gvidantoj 
de la reformismo, movado celanta superi la 
amaran krizon, kiun la hispana nacio sufera 
dis, enkondukante en la landon la renoviga- 
jn aerojn de la sciencoj, de la tekniko kaj 
la progreso, de la politika libereco kaj la 
ekonomia disvolvado.

Dum la tridek jaroj antaŭirantaj sian 
ekzilon en Majorko, Hoveljanos estis konstra 
inta solidan socipolitikan literaturan ver- 
kon kaj, dum kelkaj periodoj, li estis atin- 
ginta la oficialajn respondecojn taŭgajn por 
meti en praktikon la ideojn pri la reforma- 
do. Tiele, Hoveljanos pasis de sia posteno 
de supera juĝisto de la krimo en Sevilo (ki- 
un li profitis por defendi la forigadon de 
la torturo kaj la humanigadon de la karcera 
reĝimo) al tiu de supera juĝisto de "domo 
kaj kortego*en Madrido, en 1778, kaj poste 
al tiu de ministroAde la Konsilantaro pri 
Komerco, en 1783. Hoveljanos impulsis de ti- 
uj postenoj ampleksan programon de adminis- 
traj reformoj. Li fariĝis amiko de personoj, 
kiel Cabarrŭs (pr. Kabarus’), Arias Saavedra 
(pr. Arjas) kaj Ventura Rodriguez (pr.Rodri- 
gez) Icaj eniris en plurajn akademiojn (Reĝa 
Akademio de Belartoj de Sankta Fernando, Re- 
ĝa Akademio de Historio kaj Reĝa Hispana Aka 
Remio), Lia literatura laboro enhavis ĝis - 
tiam verkojn, kiel "Lu honesta deliktulo " 
(1773), kaj lirikajn poemojn, kiel "La Epis- 
tolo de Jovino (pr. Bovino) al siaj amikoj 
en Salamanka" kaj "Al siaj amikoj en Sevilo'! 
Sed ekde 1784, kiam li prenis sur sin la di- 
rektadon de la madrida ekonomia societo, Ho- 
veljanos estis devigata fariĝi disvastigan- 
to kaj eksponanto de la reformista doktrino 
kaj al tiu celo dediĉis sian tutan literatu- 
ran agadon. Apartenas al tiu epoko lia "In- 
formo pri la libera ekzercado de lu artoj " 
(1785) kaj la "Laŭdo de Karlo la III» (1788), 
verkoj, kiuj disemas la britajn ekonomikis- 
tojn, la francajn enciklopediistojn, la his- 
panajn arbi t ristoj n do la XVI® kaj XVII® jar. 
centoj. En 1790, subita plitikŝanĝo devigis 
lin reiri al lia naskiĝurbo, kiel minejins- 
pektoro. Li havis en Asturio okazon por star_ 
tigi gravan kvanton du reformatoroj projek-
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COLECCION
toj, inter ili 
la fondon de la 
Asturia Insti- 
tuto (1793),Mu 
fariĝis akso - 
de la progrese? 
ma strebado ri 
late al eduka- 
do, ekonomio, 
mine joj. La re- 
formado de edu 
kado jam estis 
fariĝinta la - 
centra temo de 
la penso de Ifo 
veijanosjpris- 
tudo de la na- 
tursciencoj ŝa 
jnis al la ver 
kisto, samkiel 
al ĉiuj la i- 
lustradano j,la 

sola garantio por atingi la racian ekspluata- 
don de la naturaj medioj kaj la plej taŭga ri 
medo por veki la racian energion de la hispa- 
noj. Li tiun tezon brile eksponis en la "In- 
formo pri la neceso unuigi la studadon de la 
literaturo kaj tiun de la sciencoj",kiu estis 
devigata atendi ĝis 1818 por esti eldonita.

Sed la plej grava verko de Hoveljanos, - 
tiu, kiu vekis la plej grandajn kaj akrajn po 
lemikojn siatempe, estas la fama "Informo en 
la dosiero de la agra leĝo'J eldonita en 1795. 
Tiu verko konsistigis direktan atakon kontraŭ 
la tradiciaj privilegioj de la aristokrataro 
kaj malkaŝan malkonsenton kun la malŝata sin- 
teno de la regantaj klasoj rilate al la labo-

- <v> o 5
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ro, kreanto de ekonomiaj riĉaĵoj kaj de pro < 
fundaj sociaj modifoj. Tiun kontraŭstaron - 
li rakontas sobre, sed elokvente en siaj - , 
"Taglibroj: 1790-1801" (eldonitaj en 1915).

Fariginte prefera celtabulo de la ata- 
koj de la Inkvizicio kaj de granda parto de 
tiuj de la nobelaro, Hoveljanos konceptis - 
grandajn esperojn je la alveno de Godoy (pr, 
Godoj’) al la registaro. En 1797 li estis - 
nomumita sekretario de Bonvolemo kaj Justi- 
co,kaj en tiu posteno li iniciatis la refor- 
madon de la universitato kaj realigis gra- 
van strebadon al la modernigado de la admi- 
nistrado de justico.

La falo de Godoy signifis ankaŭ tiun - 
de Hoveljanos, kiu estis ekzilita.

Liberigite post la ribelo de Aranjuez 
(pr. Aranfiŭez’) en Marto de 1808, la verkis 
to estis devigata alfronti la plej gravan 
dramon de sia vivo: elteni malfacilan ekvi- 
libron inter sia idearo ilustradana, korpi- 
gita en la francajn invadintajn trupojn, en 
la starigon de la reĝado de Jozefo Bonapar- 
te, kaj sia fideleco al la nacia sento. La 
registaraj "francigintaj" ofertis al li la 
ministerion de la Internoj Hoveljanos ĝin 
diplomate rifuzis. Kompense, de sia posteno 
kiel delegito de Asturio en la Centra Konsi, 
lantai©, li impulsis la aplikadon de la plej 
radikalaj reformadoj defenditaj de la enci- 
klopedista raciismo. Li estis ankaŭ prezidan 
to de la komitato de la Generala Asembleo. 
En tiuj postenoj li koliziis kun la plej - 
kuraĝaj liberaluloj kaj intencis kempromis- 
politikon. Apartenas al tiu epoko lia teks- 
to "Bazoj por la formado de ĝenerala plano 
por publika instruado", eldonita en 1811 kaj 
konsistiganta alian el liaj ĉefverkoj.

La hispana Ilustrado atingis dank' al 
Hoveljanos siajn plenecon kaj maturecon; la 
historio de la politikaj, sociaj kaj litera 
turaj ideoj de Hispanio estus nekomprenebla 
sen lia verkaro.

Traduko de la gravuraĵoj

Unua:

Dua s

Gravuraĵo kun la portreto de Ĥo- 
veljanos far E. Maura (pr.MaŬra) 
laŭ portreto de Goya.

Kovrilo de la "Kolekto de pluraj ' 
prozaj kaj versaj verkoj" (Madri_ 
do, 1830), de Hoveijanos.
"Tio ja estas legi’", far Goya, 
"kaprico kritikanta la falsajn 
legantojn.

Elbispanigis Alcibiades
Langreo, en la 19® de Majo 1986

<g



(feeamihoi el....
.... (Ĉeĥoslovakio

S0MERA=ESPERANT0=-_TENDAR0_EN_LANS0V_iSBfi0SLgVAKI02

En Ĉeĥoslovakio trovigas du Someraj E-Tendaroj: en Lanĉov,ĉe 

la distrikta urbo Znojmo, kaj en Jasov, proksime de departamenta 
urbo KOŜICE.

Hodiaŭ mi skribos al vi pli detale pri Somera E-Tendaro en 
Lanĉov Se mia urbo ZNOJMO. La tendaron organizas Loka Grupo de Ĉe- 
fia Esperanto-Asocio en la urbo TŬEBIĈ. Vilaĝo LANĈOV situas 27 km 

okoidenten de la urbo ZNOJMO Se la akva valbara^a lago VRANOV. La 

E-tendaro troviĝas en la arbaro proksime de la golfo LANCOV. ins- 
truado de Esperanto okazas en romantika regiono ĉiutage 4 horojn/ 
de la 8-a ĝis la 12-a horoj/. Ĝi okazas en 5 etapoj po 14 tagoj . 

Oni instruas en kvin diversgradaj kursoj nome: por komencantoj,por 

progresintoj, konversacia kurso, por estontaj instruantoj kaj por 
tradukantoj. Instruas spertaj esperantistoj el Ĉeĥoslovakio,sed an- 

kaŭ el eksterlando. Posttagmeze kursanoj povas sporti,sin bani kaj 

ekskursi. Vespere okazas tendarfajroj kun kantado, maskobalo kaj 

aliaj amuzoj. Ĉiujare povas partopreni ĉirkaŭ 400 entuziasmaj es- 

perantj.stoj el Ĉeĥoslovakio, sed ankaŭ el aliaj landoj.Ciuj parto- 

prenantoj volonte rememoras je E-tendaro kaj luj volonte vizitos 

tendaron denove. La tendaranoj logas kvarope en la kabano j .Elprun- 

teblaj estas sportaj aĵoj, remboatoj kaj tabloteniso. Ludejo por 

"volejbalo" estas ankaŭ je dispono.

Dum 35 jaroj vizitis la E-Tendaron preskaŭ 11.000 esperantis- 

toj el Ĉeĥoslovakio, sed ankaŭ el Eŭropo, Ameriko kaj Azio.Mi an- 

kaŭ jam vizitis ĝin kelkfoje kaj mi povas ĝin rekomendi precipe 

al gejunuloj, sed ankaŭ al Ĉiuj esperantistoj. Restado en la ten- 
daro servas ne nur por plibonigo en Esperanto, sed ankaŭ servas - 

por refreŝigo de Ĉiuj partoprenantoj. En tendaro vi povas trovi 
novajn amikojn - Esperantistojn. La Somera E-Tendaro en Lanĉov suk
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cesas dank'al tre oferema, senlaca kaj entuziasma laboro de espe- 
rantistoj de loka grupo el TREBIC kaj aliaj voluntuloj el ĈeHoslo- 

vakio, kiuj instruas aŭ laboras alie tre ofereme por nia interna- 

cia lingvo ESPERANTO.

Vladimir Rotrekl 
(Znojmo, Ĉeĥoslovakio) 0

... italio

PENA P'AMORE

Un giorno a primavera, 

ii cuore innamorato 

alla bella maestrina 

1’ardente passione ŝvelo. 

Cera un vago tripudio 

di luei e di colori, 

e natura vestita a festa, 

lusinghiera si mo gtrava. 

L'usignol di tra i rami 

fio riti d'un pesco odorose, 

oon soavi accenti, 

un inno ali’amore intonava.

Ma i begli occhi blu 

della cara amata donna
immoti e freddi re stalono, 

e alla voce ©lamante del cuore 
segu! un silenzio infinito. 

E tosto natura,dianzi si gaia, 

non ebbe piŭ splendore;

e 1'usigno1,prima beato,tacque 
triste ii rne Io dico dolce canto.

ĈAGRENO PRO AMO

£

g

0

Iam printempe 

la koro amsopira 

al la bela instruistino 

1'ardantan pasion malkaŝis. 

Estis darma jubilo 

de lumoj kaj de koloroj, 

kaj naturo feste vestita, 

allo game montrigis.

La najtingal’ de inter la branĉoj 

florantaj de persikarbo odo rema, 

per plaĉaj triloj, 

himnon al 1'amoro kantadis.

Sed la belaj okuloj bluaj 

de la kara amata virino 
senmovaj kaj fridaj restis, 

kaj la voĉon vokantan de 1’koro 

sekvis silento senfina.

Kaj tuj naturo, antaŭe tiel gaja, 

ne plu brilis, 

kaj la najtingal’,iam beata,silentigis 

triste la melodian dolĉan kanton.

0

EKSPLIKNOTOJ. La liriko, kiel facile oni divenas, temas pri amo al virino 

de mia pasinta junuleco. Amo, bedaŭrinde, nesukcesa!

Bonvolu, noti kiel la naturo, printempa partoprenis solida- 

re en la granda doloro de 

virino amata... La poetoj

1'aŭto ro pro la malkonsento de la 

kutimas fantazii kaj revi...

Lirikoj aŭtobiografiaj de instruisto Carmelo Cimino de Roma.

0



Estu bona. Ne difektu

eĉ la dornon kiu naskigas sur la vojo,

ĉar tiu dorno povas esti utila al la ermito 

por ŝpini lian vestadon per la fadenaĈo de la lino.

Klopodu teni rakta, kvankam sen orgojlo, vian frunton, 

ĉar malantaŭ la orgojlo astas kaŝita abismo ...

Estu Ĉiam pura kaj klara kiel fluanta akvo 

kiu sinoferas al ĉiuj kaj Ĉiam restas la sama.

Faru el vi mem propran kulton. Renovigu ĉiun horon 

la oleon de la lampo, kiu lumigas vian preĝon, 

ĝis kiam estu eterne super via altaro la aŭroro 

kaj sur ĝi, kiel oferdono, metos via koro.

Pardonu la ofendojn kaj ilin forgesu;

faru en via brusto kalikon por amo kaj konkordo, 

kaj oferu, malavare, viajn manojn al la falinto, 

kvazaŭ ili estus la apogilo de la kompatindulgo.

Donu al ĉiuj, kiuj suferas, sen pensi pri la estonteco, 

ĉar tio estas egoismo. Estas ankoraŭ multaj, 

kiuj pasigas siajn vivojn revante pri la kristana 

feliĉo havi la ĉiutagan panon.

Estu donacema. Senvestiĝu kaj rigardu en via konscienco 

ĉu estas en ĝi la plej negrava makulo. Banu per klareco 

vian spiriton kaj juvelornamu la pacon de via ekzistado, 

kiel dio, per la gloro de la Senmorteco.

Luizo ITIenendez "LUMEN". (1)

(l) Luizo Menendez Alonso "LUMEN". Aviles (Asturio) 1894-1937, ©etis unu el la asturaj poetoj 
kiuj naskiĝis kun pli da arta sensiveco en nia regiono. Lia tuta vivo estis signalita pio lia 
granda malkviteco.

Li kunlaboris en asturaj kaj asturamerikaj publikaĵoj, kaj atingis gravan premion en la 
Floraj Ludoj de JAtiva (Valenoio) kaj estis rekonita kiel literatura majstro de la gejunuloj 
el AvilAs, kiuj tiam komencis iliajn karierojn.

Kiam estis fondita en la avilesa urbeto la Popola Cirkuliga Biblioteko, li estis nomumita
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JEN KELKAJ HUMURAĴOJ IE LA FAMA HUMURISTO KATALUNA CASSEN (elp. KASEN)

Ĉe la telefono.

" -Halo ! Je kioma horo povos ni iri purigi vian hejmon ? ” 
" -Ĉu vi estas la he j mpuri gisto j ? *’
’• -Ne ni §stas la rabistoj. ••

” -Sinjoro direktoro» mi forlasos mian postenon. ” 
” -ĉu por. plibonigi vian staton ? ”
” -Ne, por edziĝi,

•’ -Via 
•’ -Ho,

edzino estas tre inteligenta, ŝi scias ĉion. ” 
ne ! Si eĉ ne suspektas ion... "

•t -Halo ! Cu estas
-Ni serĉas du» la novan kaj la antaŭan.

tie la banko, kia oni serĉas unu kasiston ? ” 
tt

Ulo iras fte la psikiatro kaj 
" -Mi ne kredas vin. ”

diras» '• -Mi daŭre nur mensogas.

" -Mi preterpasos morgaŭ vian 
minutoj. ”

” -Vi devas havi ja longegan

domon en mia

aŭton !! ••

aŭto inter la tria kaj la tria kaj dudek

? ”

H

M
5.000 pesetojn ? «

-Aŭskultu, jen la kuracisto alvenis. 
-Venigu lin alian tagon. Hodiaŭ mi ĵne fartas tute bone.

-Mi estas la estro, ĉu iu stultulo 
-Ne,sinjoro. Vi estas la unua. '•

-Doktoro» mi tuŝas mian kruron kaj 
—Ne, ni detranĉis vian manon. ”

mi ne sentas ĝin.Cu oni ĝLn detranĉis ?

Esperantigis» ALCIBLADO Langreo, la 26-an de Majo 1.986 (daŭrigota)



SARDIN - DELIKATAĴO

1 ovo.

Faruno.

Lakto.

Oleo.

Salo kaj pipro.

ovo kaj lakto.

kun -la farunpaston,

varmegan oleon kaj

BONAN APETITON !

' Ĉ

ĥ
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KUiRflflTE Kun Pilon

INGREDIENCOJ: Sardinoj.

O »---

Pecetigu la sardinojn kaj salu kaj pipru bone.

Preparu densan paston de faruno,

Intermiksu la sardinpaston bone,

gutigu plenkuleron de la miksado en la

fritu ilin ĝis or-bruligo je ambaŭ flankoj.


